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I SKYRIUS 
MISIJA 

 
Lietuvos socialinių tyrimo centro (toliau – LSTC) misija – remiantis fundamentinių ir 

taikomųjų tyrimų vienove, analizuoti socialinius ekonominius, politinius ir demografinius procesus, 

siekiant naujomis mokslo žiniomis grįstų sprendimų, glaudžiai bendradarbiauti su Lietuvos 

Respublikos Vyriausybe, valdžios, mokslo ir studijų institucijomis bei socialiniais partneriais 

Lietuvoje ir užsienyje. Tyrimais prisidėti prie viešosios politikos tikslų ir priemonių pagrindimo bei 

pasekmių vertinimo ir tuo stiprinti mokslo bei visuomenės sanglaudą. 
 

II SKYRIUS 
VEIKLOS PRIORITETAI 

 
LSTC veiklos prioritetai 2020-2022 metais apibrėžti LSTC įstatuose numatytomis ir Lietuvos 

Respublikos vyriausybės patvirtintomis mokslinės veiklos kryptimis: 

1. Žmogaus socialinės raidos tyrimai; 

2. Socialinės gerovės tyrimai; 

3. Sociodemografiniai tyrimai; 

4. Užimtumo ir darbo rinkos tyrimai; 

5. Etnosocialiniai tyrimai. 

 

Pagrindiniai 1 veiklos prioriteto „Žmogaus socialinės raidos tyrimai“ darbai, numatomi atlikti 2020-

2022 metais: 

• socialinių pokyčių, gerovės ir identiteto raidos tyrimai; 

• socialinių ekonominių, kultūrinių  pokyčių ir jų pasekmių įvertinimas; 

• socialinės integracijos tyrimai Lietuvoje; įvairių socialinių grupių, visuomeninių judėjimų 

bei jų įtakos socialiniams ekonominiams procesams bei pilietinės visuomenės raidai tyrimai; 
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RODIKLIAI: pagal 1 veiklos prioritetą 2020-2022 metais numatoma rengti leidinius ir 

mokslinius straipsnius, teikti informaciją žiniasklaidai bei tikslinėms grupėms, viešinti tyrimų 

medžiagą konferencijose. 

 

Pagrindiniai 2 veiklos prioriteto „Socialinės gerovės tyrimai“ darbai, numatomi atlikti 2020-2022 

metais: 

• gerovės visuomenės plėtros tyrimai; 

• socialinės atskirties problemos ir socialinė apsauga. 

RODIKLIAI: pagal 2 veiklos prioritetą 2020-2022 metais numatoma rengti leidinius ir 

mokslinius straipsnius, viešinti tyrimų medžiagą konferencijose, teikti informaciją žiniasklaidai bei 

tikslinėms grupėms, rengti rekomendacijas atitinkamoms valstybės valdymo institucijoms. 

 

Pagrindiniai 3 veiklos prioriteto „Sociodemografiniai tyrimai“ darbai, numatomi atlikti 2020-2022 

metais: 

• sociodemografinės raidos ypatumų Lietuvos teritorijoje tyrimas; 

• regionalizacijos ir periferizacijos reiškinių tyrimai; 

• šeimos, gimstamumo ir mirtingumo pokyčių analizė; 

• migracinių procesų tyrimas ir vertinimas. 

RODIKLIAI: pagal 3 veiklos prioritetą 2020-2022 metais numatoma rengti leidinius ir 

mokslinius straipsnius, teikti informaciją žiniasklaidai bei tikslinėms grupėms, viešinti tyrimų 

medžiagą konferencijose. 

 

Pagrindiniai 4 veiklos prioriteto „Užimtumo ir darbo rinkos tyrimai“ darbai, numatomi atlikti 2020-

2022 metais: 

• užimtumo politikos efektyvumo vertinimas; 

• situacijos darbo rinkoje stebėsena; 

• užimtumo ir darbo rinkos politikos pokyčių poveikio atskiroms gyventojų grupėms 

vertinimas; 

• socialinio dialogo ir kolektyvinių darbo santykių raidos analizė bei darbo sąlygų ir darbo 

santykių pokyčių vertinimas. 

RODIKLIAI: pagal 4 veiklos prioritetą 2020-2022 metais rengti leidinius ir mokslinius 

straipsnius, viešinti tyrimų medžiagą konferencijose, teikti informaciją žiniasklaidai bei tikslinėms 

grupėms, rengti rekomendacijas atitinkamoms valstybės valdymo institucijoms bei dalyvauti darbo 

grupėse; konsultuoti Lietuvos vyriausybės darbuotojus bei Lietuvos Seimo narius (jų atstovus). 
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Pagrindiniai 5 veiklos prioriteto „Etnosocialiniai tyrimai” darbai, numatomi atlikti 2020-2022 

metais: 

• Istorinės atminties procesų poveikio šiuolaikinių etninių identitetų formavimuisi tyrimai; 

• Visuomenės etninės ir imigracijos struktūros kaitos tyrimai; 

• Socialinių procesų ir socialinės politikos priemonių poveikio etninių mažumų, migrantų ir 

pabėgėlių grupių integracijai tyrimai ir vertinimas;  

• Lietuvos visuomenės nuostatų ir socialinės distancijos socialinių grupių atžvilgiu dinamikos 

vertinimas; 

• Lygių galimybių ir šeimos politikos poveikio etninių, migrantų, pabėgėlių ir kitų socialinių 

grupių įtraukčiai tyrimai. 

RODIKLIAI: pagal 5 veiklos prioritetą 2020-2022 metais numatoma rengti leidinius ir 

mokslinius straipsnius, viešinti tyrimų medžiagą konferencijose, teikti informaciją žiniasklaidai bei 

tikslinėms grupėms, rengti rekomendacijas atitinkamoms valstybės valdymo institucijoms. 
 

 
III SKYRIUS 

STRATEGINIAI TIKSLAI IR PROGRAMOS 
 

 
 
 
LSTC strateginis tikslas orientuotas į mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą (MTEP), apima 

socialinės ekonominės raidos fundamentinius ir taikomuosius tyrimus, konkretizuojamus penkiose Centro 

mokslinės veiklos kryptyse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės: 

• Žmogaus socialinės raidos tyrimai; 

• Socialinės gerovės tyrimai; 

• Sociodemografiniai tyrimai; 

• Užimtumo ir darbo rinkos tyrimai; 

• Etnosocialiniai tyrimai. 

Vykdant mokslinės veiklos kryptį – Žmogaus socialinės raidos tyrimai – siekiama šių tikslų: 

- Plėtoti teorinę ir metodologinę diskusiją, aiškinant šiuolaikinės visuomenės kaitą, kurti ir aprobuoti 

inovatyvius socialinių tyrimų metodus bei prisidėti prie veiksmingų socialinių problemų sprendimo būdų 

paieškos ir jų įgyvendinimo. 

LSTC STRATEGINIS TIKSLAS 
Lietuvos socialinės ekonominės raidos mokslinių tyrimų bei taikomosios veiklos plėtra ir 
sklaida, aukščiausios kvalifikacijos  mokslininkų rengimas. 

01 10 programa: Mokslo plėtojimas (Fundamentinių ir taikomųjų tyrimų plėtra 
socialinių mokslų srityje) 
Asignavimai iš viso – 800 tūkst. Eur, iš jų DU – 594 tūkst. Eur. 
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- Tirti Lietuvos socialinius procesus, jų priežastis ir pasekmes, vertinti juos taikant naujausias teorines 

įžvalgas ir tarptautinius palyginimus. Vykdyti socialinių reiškinių kaitos stebėseną (monitoringą) pagal 

pasirinktus rodiklius. 

- Teikti Lietuvos valstybės institucijoms siūlymus dėl socialinių procesų valdymo ir prognozavimo. 

Vykdant mokslinės veiklos kryptį – Socialinės gerovės tyrimai – siekiama šių tikslų: 

- Tirti pajamų diferenciaciją, skurdo ir socialinės atskirties paplitimą Lietuvoje, juos įtakojančius veiksnius 

ir pasekmes. 

- Tirti taikomas socialinės ir ekonominės politikos priemones, jų efektyvumą bei poveikį įvairių socialinių 

grupių bei krašto socialinei gerovei Europos integracijos ir globalizacijos sąlygomis. 

- Dalyvauti viešose diskusijose, teikti Lietuvos valstybės institucijoms siūlymus dėl socialinės atskirties 

mažinimo politikos tobulinimo. 

Vykdant mokslinės veiklos kryptį – Sociodemografiniai tyrimai – siekiama šių tikslų: 

- Tirti sociodemografinių procesų (gimstamumo, šeimos transformacijos, mirtingumo, regionalizacijos, 

socialinių teritorinių sistemų transformacijų, migracijų) ir jų veiksnių ypatumus bei pasekmes Lietuvos 

teritorijoje. 

- Tirti taikomų gyventojų bei regioninės politikos priemonių veiksmingumą ir kurti jų konceptualiuosius 

pagrindus, atitinkančius šalies gyventojų poreikius, šalies galimybes.  

Vykdant mokslinės veiklos kryptį – Užimtumo ir darbo rinkos tyrimai – siekiama šių tikslų: 

- Tirti Lietuvos gyventojų užimtumo tendencijas bei darbo rinkos dinamiką pagal skirtingas socialines 

demografines charakteristikas (ypač gyventojų senėjimo ir mažėjančių darbo išteklių sąlygomis)  bei darbo 

jėgos pasiūlos ir paklausos požymius. Vertinti darbo rinkos politikos priemones, jų tobulinimo galimybes 

bei suderinamumą su socialinės paramos mechanizmais, siekiant mažinti socialinę atskirtį. Analizuoti 

darbo sąlygas ir darbo santykius, Naujo socialinio modelio įgyvendinimo rezultatus bei socialinio dialogo 

partnerių veiklą, jų bendradarbiavimą ir darbo, kaip valstybės ir asmens gerovę sąlygojančio veiksnio, 

panaudojimą šiuolaikinėje visuomenėje ir ekonominėje sistemoje. 

- Kurti gyventojų užimtumo politikos konceptualiuosius pagrindus, atitinkančius valstybės valdymo 

institucijų vykdoma politiką, gyventojų poreikius bei šalies galimybes. Informuoti nacionalines, ES ir 

tarptautines institucijas gyventojų užimtumo ir darbo rinkos politikos klausimais. 

- Teikti suinteresuotoms institucijoms rekomendacijas bei konsultacijas dėl darbo rinkos reguliavimo, 

tenkinant nacionalinio ūkio poreikius bei užtikrinant darbo jėgos pasiūlos ir paklausos pusiausvyrą, 

derinant Lietuvos darbo rinkos reguliavimą prie ES standartų bei gerosios praktikos pavyzdžių. 

 

Vykdant mokslinės veiklos kryptį – Etnosocialiniai tyrimai – siekiama šių tikslų: 

- Atskleisti visuomenės etninės struktūros pokyčius, vertinant istorinės atminties, socialinės ir imigracijos 

politikos priemonių, ES mastu vykstančių procesų poveikį etninių mažumų, migrantų ir pabėgėlių grupių 

integracijos eigai ir identitetų formavimuisi. 
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- Tirti taikomų socialinės politikos priemonių, skirtų gyventojų grupių socialinės atskirties ir socialinių 

nelygybių mažinimui, įvairių rūšių diskriminacijos prevencijai bei lygių galimybių įgyvendinimo plėtrai 

veiksmingumą. 

- Analizuoti etninio nepakantumo formų ir apraiškų kaitą, atliekant žiniasklaidos stebėseną ir visuomenės 

nuostatų dinamikos empirinius tyrimus. 

- Teikti suinteresuotoms valstybės institucijoms rekomendacijas ir konsultacijas dėl politikos etninių 

mažumų, migrantų, pabėgėlių ir kitų socialinių grupių atžvilgiu tobulinimo.  

Siekiant užtikrinti nuoseklius, planingus, kryptingus bei turinčius ilgalaikį poveikį ir reikalingus 

valstybės ir visuomenės aktualioms problemoms spręsti MTEP darbus, LSTC 2017-2021 metų laikotarpiu 

vykdomos trys ilgalaikių institucinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros programos: 

• Socialinių ir ekonominių pokyčių įtakos darbo rinkai ir atskirų gyventojų grupių užimtumui tyrimai;  

• Socialinių ir etninių grupių įtrauktis ir veiksniai keliant jų gerovę: šeima, būstas, pajamos, socialinės 

paslaugos; 

• Lietuvos visuomenės socialinės diferenciacijos procesai ir integracijos prielaidos. 

Siekiant išlaikyti aukštą fundamentinių ir taikomųjų tyrimų lygį bei aukštą LSTC mokslinę 

kompetenciją bendradarbiaujama su universitetais ir kitomis mokslo įstaigomis rengiant aukščiausios 

kvalifikacijos sociologijos ir ekonomikos krypčių mokslininkus. Nuo 2011 m. LSTC, drauge su partnerinėmis 

institucijomis, suteikta doktorantūros teisė nurodytose mokslo kryptyse:  

• Sociologijos (05S) mokslo kryptyje LSTC doktorantūros teisę turi kartu su Vytauto Didžiojo universitetu 

ir Kauno technologijos universitetu; 

• Ekonomikos (04S) mokslo kryptyje LSTC doktorantūros teisę turi kartu su Vilniaus Gedimino technikos 

universitetu ir Lietuvos agrarinės ekonomikos institutu. 

 
1 lentelė. 2020-2022-ųjų metų asignavimų pasiskirstymas pagal programas (tūkst. eurų) 

Eil. 
Nr. 

Programos 
kodas ir 

pavadinimas 

2020-ųjų metų asignavimai 2021-ųjų metų asignavimai 2022-ųjų metų asignavimai 

iš 
viso 

iš jų 

iš 
viso 

iš jų 

iš 
viso 

iš jų 
išlaidoms 

turtui 
įsigyti 

išlaidoms 

turtui 
įsigyti 

išlaidoms 

turtui 
įsigyti iš 

viso 

iš jų 
darbo 

užmokes-
čiui 

iš 
viso 

iš jų 
darbo 

užmokes-
čiui 

iš 
viso 

iš jų 
darbo 

užmokes-
čiui 

1. 01 10 Mokslo 
plėtojimas1 

800 800 594 0 819 819 602 0 819 819 602 0 

 Iš viso 800 800 594 0 819 819 602 0 819 819 602 0 
 
 
 

                                                 
1 Fundamentinių ir taikomųjų tyrimų plėtra socialinių mokslų srityje 
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1 strateginis tikslas: Lietuvos socialinės ekonominės raidos mokslinių tyrimų bei taikomosios veiklos 
plėtra ir sklaida bei aukščiausios kvalifikacijos  mokslininkų rengimas (kodas – 01) 

 
EFEKTO VERTINIMO KRITERIJAI 

 
 Lietuvos socialinių tyrimų centras vienintelis iš valstybinių mokslo institutų vykdo socialinius 

tyrimus, kurie yra reikšmingi visapusiškai šalies socialinei pažangai ir visuomenės, kaip ir atskirų jos 

grupių gerovės užtikrinimui. Šie tyrimai atliekami valstybiniu lygiu ir telkiant patyrusių sociologijos, 

demografijos, socialinės ekonomikos ir socialinės geografijos, socialinės gerovės ir socialinės 

politikos specialistų mokslinį potencialą. Savalaikis daugialypių lokalių ir globalių socialinių 

procesų, tokių, kaip visuomenės grupių socialinė diferenciacija, nelygybė, depopuliacija, emigracija ir 

imigracija, gyventojų senėjimas, kartų kaitai užtikrinti nepakankamas gimstamumas, aukštas brandos 

amžiaus vyrų mirtingumas, regioninės plėtros netolygumai, darbo rinkos tvarios raidos užtikrinimas, 

tautinių mažumų problemos, iššūkiai nacionaliniam saugumui ir kt., mokslinis pažinimas aprūpins 

naujomis mokslo žiniomis, kurios reikalingos priimant viešosios politikos sprendimus. 

Strateginis tikslas vertinamas trimis efekto vertinimo kriterijais (2 lentelė). Efekto vertinimo 

kriterijai ne tik leidžia įvertinti LSTC strateginio tikslo įgyvendinimo lygį, tačiau kartu atskleidžia 

Centro įgyvendinamų veiklų naudą visuomenei. 
 

2 lentelė. Efekto vertinimo kriterijai 

Vertinimo 
kriterijaus 

kodas 

Efekto vertinimo kriterijaus 
pavadinimas ir mato vienetas 

2018-ųjų 
metų 

2019-ųjų 
metų 

2020-ųjų 
metų 

2021-ųjų 
metų 

2022-ųjų 
metų 

E-01-01 Mokslinių publikacijų skaičius, 
tenkantis vienam norminiam etatui  2,9 2,7 2,7 2,8 2,8 

E-01-02 Pranešimų mokslo renginiuose skaičius, 
tenkantis vienam norminiam etatui 2,8 2,8 2,8 2,9 2,9 

E-01-03 
Programos vykdymo efektyvumas 
vykdant mokslinių tyrimų rezultatų 
sklaidą valstybės institucijoms  

16% 17% 18% 19% 19% 

  
Iš esmės visi trys efekto vertinimo kriterijai orientuojami į ekonominės ir socialinės raidos 

tyrimų plėtrą ir sklaidą. Pirmasis ir antrasis efekto vertinimo kriterijus apima mokslinių tyrimų plėtrą 

ir sklaidą nacionaliniu bei tarptautiniu lygmeniu, tiek komunikuojant naujausius ir aktualiausius 

mokslinių tyrimų rezultatus Lietuvos visuomenei, tiek plėtojant socialinės ekonominės raidos tyrimus 

tarptautinėje mokslo erdvėje. Trečiasis efekto vertinimo kriterijus orientuotas į nacionalinį lygmenį 

ir skirtas atliepti aktualias socialines ir ekonomines šalies problemas bei pateikti tikslingus, 

moksliniais tyrimais pagrįstus ir savalaikius pasiūlymus viešosios politikos formavimui. 
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1 pav. Mokslinių publikacijų skaičius, tenkantis vienam norminiam etatui, vnt. 

 
Duomenų šaltinis: Sudaryta remiantis LSTC padalinių ataskaitų, individualių ataskaitų duomenimis 
 
2 pav. Pranešimų mokslo renginiuose skaičius, tenkantis vienam norminiam etatui, vnt. 

 
Duomenų šaltinis: Sudaryta remiantis LSTC padalinių ataskaitų, individualių ataskaitų duomenimis 

 
3 pav. Programos vykdymo efektyvumas vykdant mokslinių tyrimų rezultatų sklaidą valstybės institucijoms, proc. 

 
Duomenų šaltinis: Sudaryta remiantis LSTC ilgalaikių institucinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros programos 

ataskaitų duomenimis. 
 
 

 
STRATEGINĮ TIKSLĄ ĮGYVENDINANČIOS PROGRAMOS 

 

Veiklos kontekstas 
  

Daugelis Lietuvoje vykstančių socialinių procesų – visuomenės grupių socialinė diferenciacija, 

nelygybė, depopuliacija, emigracija ir imigracija, gyventojų senėjimas, kartų kaitai užtikrinti nepakankamas 

gimstamumas, aukštas brandos amžiaus vyrų mirtingumas, regioninės plėtros netolygumai, darbo rinkos 

tvarios raidos užtikrinimas, tautinių mažumų problemos, iššūkiai nacionaliniam saugumui ir kt. – reikalauja 

mokslo žiniomis grįstų sprendimų. Kadangi minėti procesai gali kelti grėsmę šalies darniai raidai, būtini 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
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politiniai sprendimai, o jų savalaikiškumas, taiklumas ir veiksmingumas didele dalimi grindžiamas tikslinių 

tarpdisciplininių tyrimų rezultatais, naujomis mokslo žiniomis apie šiuos procesus ir daugialypes jų pasekmes.   

Lietuvos socialinių tyrimų centras yra vienintelis valstybinis mokslo institutas, kuris nuosekliai 

vykdo šalies pažangai ir visuomenės gerovės užtikrinimui reikšmingus socialinius tyrimus. Centras įgyvendina 

įstatuose numatytus veiklos tikslus: užtikrinti valstybės socialinių mokslų sričių tarptautinio lygio 

kompetenciją, vykdyti šalies ūkio, socialinės apsaugos, užimtumo, kultūros, švietimo ir visuomenės tęstinumui 

ir plėtrai svarbius ilgalaikius socialinių mokslų srities socialinių, ekonominių, demografinių ir kultūros procesų 

mokslinius tyrimus ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros darbus; bendradarbiauti su verslo, 

valdžios ir visuomenės atstovais, vykdyti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros 

užsakomuosius darbus, teikti metodologinę, metodinę ir kitą pagalbą; dalyvauti Lietuvos ir tarptautinėse 

mokslinių tyrimų programose; konsoliduoti Lietuvos šiuolaikinės sociologijos ir ekonomikos mokslinius 

tyrimus, dalyvauti tenkinant šalies ūkio augimo ir aukščiausiosios kvalifikacijos mokslininkų rengimo 

poreikius; bendradarbiauti su aukštosiomis mokyklomis rengiant mokslininkus ir specialistus; skleisti 

visuomenei, diegti į kultūrą, švietimą, socialinę apsaugą, socialinę ir ūkinę veiklą mokslo žinias, prisidėti prie 

inovacijomis ir žiniomis grindžiamos ekonomikos kūrimo, žinioms imlios visuomenės ugdymo; palaikyti 

kūrybinius ryšius su kitomis Lietuvos ir užsienio mokslo ir studijų institucijomis, mokslininkais; dalyvauti 

atliekant mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros projektų, programų ir kitas Centro kompetenciją 

atitinkančias ekspertizes, teikti mokslines konsultacijas, vykdyti mokymus; plėtoti sociologijos, demografijos, 

visuomenės (žmogaus) geografijos, socialinės gerovės, žmogiškųjų išteklių plėtros, profesinių standartų, 

profesinių standartų ir kvalifikacijų sistemos, užimtumo ir darbo rinkos sričių teorinius, strateginius ir 

taikomuosius mokslinius tyrimus; teikti Lietuvos viešosios politikos rengėjams ir vykdytojams inovatyvias 

mokslo žinias; vykdyti valstybės viešosios politikos projektų ekspertinį vertinimą; sutelkti šalies ekonomistus, 

sociologus, demografus, visuomenės (žmogaus) geografus ir kitus specialistus socialinių mokslų proveržiui ir 

konkurencingumui tarptautinėje mokslo aplinkoje skatinti; užtikrinti Centre vykdomų tyrimų mokslinį 

inovatyvumą, didelį produktyvumą ir platų taikomumą šalies socialinei ekonominei ir demografinei raidai 

vertinti ir prognozuoti. 

LSTC mokslininkai, atstovaudami įvairias socialinių mokslų sritis (sociologija, demografiją, 

socialinė ekonomika ir socialinė geografija, socialinė gerovė ir socialinė politika) atlieka originalius 

mokslinius socialinius tyrimus, analizuoja naujausius statistikos ir tyrimų duomenis, juos lygina su Lietuvos 

ir užsienio šalių rodikliais, apibendrina atliktų tyrimų rezultatus. Aktyviai bendradarbiauja su užsienio šalių 

mokslininkais, teikia rekomendacijas bei konsultacijas valstybinėms institucijoms, ruošia aukštos 

kvalifikacijos mokslininkus. 

LSTC nuolat aktyviai dalyvauja nacionaliniuose mokslinių tyrimų finansavimo konkursuose, tačiau 

dėl ydingos šių konkursų organizavimo tvarkos (nereguliarūs kvietimai, nestabilus finansavimas, dažnai 

keičiamos konkursų taisyklės) tyrėjai neturi galimybių pilnai išnaudoti savo potencialą ir stiprinti 

konkurencijai ir bendradarbiavimui tarptautiniu mastu būtinas kompetencijas. Be to, dažnai peržiūrimi 

kvalifikaciniai reikalavimai mokslininkams, griežtinant jų darbo (produkcijos) vertinimo kriterijus, nėra 
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pagrįsti proporcingomis finansinėmis investicijomis į darbo sąlygų gerinimą. Tokia konkursų organizavimo 

tvarka mažina tyrėjų motyvaciją, skatina tarp jų dirbtinę konkurenciją, atbaido nuo akademinės karjeros jaunus 

mokslininkus, neužtikrina tinkamo tyrėjų pasirengimo dalyvavimui tarptautinėse mokslinių tyrimų 

konkursinio finansavimo programose, kurių dalyviams keliami aukšti kompetencijos ir tarptautinės patirties 

reikalavimai. Kita vertus, LSTC iki šiol efektyviai išnaudodavo iš Europos Komisijos, Europos pagrindinių 

teisių agentūros (FRA) ir kitų tarptautinių organizacijų konkursiniu būdų įgytas lėšas, bet šie mokslinių tyrimų 

metodologija ir žiniomis grįsti tyrimai pagal egzistuojančią Lietuvoje vertinimo tvarką nėra užskaitomi 

moksliniais.  

Veiklos analizė 

STIPRYBĖS Aukšta mokslinių tyrimų kultūra. LSTC - unikalus valstybinis mokslinių tyrimų institutas, 
nuosekliai vykdantis valstybei, visuomenei, tarptautiniam bendradarbiavimui ir ūkio subjektams 
svarbius ilgalaikius mokslinius tyrimus ir eksperimentinę (socialinę, kultūrinę) plėtrą.  

Tarpdisciplininių žinių koncentracija. Centro išskirtinumas yra pagrįstas tarpdisciplininiais darbo 
rinkos, socialinės gerovės, demografinės raidos, socialinių procesų ir struktūrų, etninių ir regioninių 
procesų tyrimais, besiremiančiais sociologijos, ekonomikos, demografijos, socialinės politikos, 
visuomenės geografijos, antropologijos žiniomis.  

Mokslo personalo lankstumas, gebėjimas prisitaikyti ir didelis atsinaujinimo potencialas. 
Centre dirba apie 50 nuolatinių mokslo darbuotojų, dar apie 10-20 mokslo darbuotojų ir tyrėjų 
kasmet yra samdoma pagal trumpalaikes, projektinio darbo sutartis. Strateginio plano rengimo metu 
LSTC studijuoja 17 doktorantų. 

Nacionalinių ir tarptautinių mokslo projektų vadybos kompetencija. LSTC vykdomi 
nacionaliniai ir tarptautiniai mokslo projektai. Centras intensyviai dalyvauja konkursiniame mokslo 
finansavime (nacionaliniame ir tarptautiniame).  2017 m. Centro dalyvavimas nacionalinėse mokslo 
programose pasižymėjo aukštu sėkmės procentu  – 59%. 

LSTC tyrimų krypčių atitikimas valstybės politikai. Prioritetinių LSTC tyrimų krypčių 
įgyvendinimas apima aktyvų dalyvavimą nacionalinėse mokslo programose: Gerovės visuomenė, 
Modernybė Lietuvoje, Socialiniai iššūkiai nacionaliniam saugumui, Valstybė ir tauta: paveldas ir 
tapatumas, kurių tikslas spręsti valstybei ir visuomenei reikšmingas problemas, stiprinti Lietuvos 
mokslo tarptautiškumą.   

Tarptautinio mokslinio bendradarbiavimo patirtis. LSTC yra tarptautinių organizacijų – 
Eoropean Consortium for Sociological Research (ECSR), Trade Union related Research Institutes 
(TURI) network – narys. LSTC mokslo darbuotojai ir tyrėjai yra profesinių tinklų, pvz., COST, 
Eurofound, ekspertai, tarptautinių mokslo organizacijų – ESA, ISA, EAPS nariai, 
bendradarbiaudami su šalies ir užsienio mokslininkais rengia ir įgyvendina  projektus, rengia bendras 
publikacijas. 

Glaudus bendradarbiavimas su valstybės valdymo institucijomis. Palaikomas platus 
bendradarbiavimo tinklas keičiantis sukurtomis mokslo žiniomis su valstybės valdymo 
institucijomis, socialinių partnerių organizacijomis, NVO ir vietos savivaldos institucijomis. LSTC 
turi bendradarbiavimo susitarimą su NATO pajėgų integravimo vienetu (NFIU).  

Efektyvi darbo užmokesčio politika. LSTC parengta ir naudojama diferencijuota mokslo 
darbuotojų apmokėjimo sistema, skatinanti aukštesnius mokslo pasiekimus bei dalyvavimą 
konkursinio mokslo finansavimo projektų teikime ir vykdyme. 

Gera ir nuolat atnaujinama infrastruktūra.  

Maža pridėtinių išlaidų dalis (palyginti su universitetais) iš bendrų LSTC išlaidų. 

SILPNYBĖS Netvarus dalyvavimas tarptautinių mokslinių tyrimų projektuose. Dalyvavimas tarptautiniuose 
mokslinių tyrimų projektuose vis dar nėra nuolatinis.   

Menkos darbuotojų mokymosi galimybės. Biudžete nėra tikslinių išlaidų darbuotojų mokymui, 
todėl apsiribojama vidinio potencialo panaudojimu – dalinimusi patirtimi. 
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Nepakankamas LSTC ženklo įvaizdis. Nepakankamai išnaudojamas žiniasklaidos priemonių 
potencialas skleidžiant informaciją apie LSTC mokslinių tyrimų rezultatus, viešinant juos aktyviau 
ir patraukliau LSTC tinklalapyje.  

GALIMYBĖS Administravimo išlaidų optimizavimas. LSTC dalyvauja nacionalinėje konsolidavimo 
programoje, kurioje numatomas buhalterinės apskaitos, personalo vadybos bei IT aptarnavimo 
konsolidavimas leisiantis dar geriau subalansuoti aptarnaujančio personalo kokybę ir išlaidas jam. 

Mokslo tyrimams skirtų esamų finansinių priemonių išnaudojimas siekiant mokslinių tyrimų 
tikslų (EU Horizon 2020, Eurofound, COST, Cross Border Cooperation, dvišaliais susitarimais tarp 
Lietuvos ir Latvijos, Baltarusijos, Ukrainos ir kt. šalių paremti kvietimai teikti paraiškas).  

Jaunų mokslininkų ir tyrėjų pritraukimas iš Lietuvos ir užsienio institucijų, pasinaudojant 
įvairiais instrumentais: Podoktorantūros stažuotėmis, stipendijomis podoktorantūros studentams, 
tarptautinės vasaros mokyklos doktorantams kvietimais. 

Poreikio moksliniams argumentams didėjimas įgyvendinant įrodymais grįstą (socialinė) 
politiką. Aštrėjančios šalies socialinės ir demografinės problemos suteikia galimybę išplėsti 
taikomųjų tyrimų lauką, o dauguma valstybinių institucijų ir savivaldybių jaučia didėjantį poreikį 
patikimai informacijai apie socialines problemas ir jų sprendimo būdus. 

GRĖSMĖS  Žemas ir nenuoseklus mokslinių tyrimų, ypač socialinių mokslų srityje, finansavimas 
(finansavimo įšaldymas ar mažinimas). Nereguliarus ir nenuspėjamas kvietimų teikti paraiškas 
mokslinių tyrimų finansavimui kalendorius, socialinių mokslų periferizavimas. Mažėjantis ES 
struktūrinių fondų finansavimas ateityje (nuo 2021 metų). 

Darbo vietos neužtikrintumas ir nesaugumas – ilgalaikės nacionalinės mokslo politikos stoka 
kelia dažnų ir nepagrįstų mokslinius tyrimus vykdančių institucijų reformų grėsmę. Tokia riboja 
institucijos ilgalaikį planavimą ir darbuotojų ilgalaikės ateities perspektyvas, kelia darbuotojams 
psichologinę įtampą ir riboja žmogiškųjų išteklių pritraukimą. 

Distancija tarp socialinių mokslų ir verslo įmonių. Stokojama prasmingo verslo ir socialinių 
mokslų bendradarbiavimo formatų. 

Didelė biurokratinė našta.  Reikšminga mokslo darbuotojų darbo laiko dalis yra iššvaistoma 
pildant įvairias ataskaitas (kurių formos dažnai yra keičiamos), renkant įvairius asmens veiklą 
praeityje patvirtinančius dokumentus ir pan. 

Nesubalansuoti ir nenuspėjami valstybinių tyrimų institutų vertinimo kriterijai 
(fundamentiniai vs. taikomieji tyrimai, nacionalinės problematika vs. mokslo internacionalizacija).  

Protų nutekėjimas. Aukštos kvalifikacijos mokslininkai (taip pat parengti LSTC) dėl 
nekonkurencingo LSTC darbo užmokesčio pereina dirbti į kitas institucijas, taip pat ir tarptautines. 

Užsitęsusios reformos bei formuojamas neigiamas socialinių mokslų įvaizdis (įskaitant žemą 
finansavimą bei jaunų mokslo darbuotojų darbo užmokestį) mažina motyvaciją pasirinkti socialinio 
mokslininko karjerą. Ilgoje perspektyvoje tai ribos personalo atsinaujinimo procesą. 
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MOKSLO PLĖTOJIMAS (Fundamentinių ir taikomųjų tyrimų plėtra socialinių mokslų 
srityje) (KODAS – 01. 10) 

 
 

LSTC strateginio tikslo įgyvendinimo programa parengta atsižvelgiant į LR Vyriausybės programos 
principus (darnus žmogus, darni visuomenė, darnus švietimas ir kultūra, darni ekonomika ir darnus valstybės 
valdymas) ir įgyvendina LR Vyriausybės programos nuostatas, vertybes, veiklos kryptis ir prioritetus 
(Darni, atsakinga ir sveika visuomenė; Švietimo, kultūros ir mokslo paslaugų kokybės bei efektyvumo 
didinimas; Viešojo sektoriaus efektyvumo ir skaidrumo didinimas; Darni ir konkurencinga ekonomikos 
plėtra; Prioritetas. Saugi valstybė).  

Programa aprėpia LSTC įstatuose nurodytas penkias mokslinės veiklos kryptis ir glaudžiai siejasi 
su LSTC ilgalaikių institucinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros programomis, patvirtintomis LR 
Vyriausybės.  
 
PROGRAMOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 
Programos tikslas (01-01) – vykdyti Lietuvos socialinės ekonominės raidos mokslinius tyrimus. 
Programos uždaviniai: 
01-01-01  Užtikrinti aukšto lygio fundamentinių ir taikomųjų žmogaus socialinės raidos, socialinės 

gerovės, demografinių  procesų ir gyventojų politikos, užimtumo ir darbo rinkos, 
etnosocialinių tyrimų plėtrą ir sklaidą akademinei bendruomenei; 

01- 01-02  Rengti aukščiausios kvalifikacijos mokslininkus; 
01- 01-03  Mokslinių tyrimų rezultatų sklaida valstybės institucijoms. 
 
Programos įgyvendinimui vertinti numatomi rezultato ir proceso vertinimo kriterijai: 
Rezultato vertinimo kriterijai: 
R-01-01-01-01 Parengtų mokslo publikacijų skaičius  
R-01-01-01-02 Pranešimų mokslo renginiuose skaičius  
R-01-01-01-03 Parengtų aukščiausios kvalifikacijos mokslininkų (doktorantų) skaičius  
 
Produkto vertinimo kriterijai:  
P-01-01-01-01-01 Monografijų, mokslo studijų skaičius, vnt. 
P-01-01-01-01-02 Mokslo straipsnių mokslo leidiniuose skaičius, vnt. 
P-01-01-01-01-03 Pranešimų konferencijose ir kituose mokslo renginiuose skaičius, vnt. 
P-01-01-01-02-01 Doktorantų skaičius, vnt. 
P-01-01-01-02-02 Mokslo darbuotojų su mokslo laipsniais procentas nuo visų mokslo darbuotojų 
P-01-01-01-03-01 Parengtų viešosios politikos tobulinimo rekomendacijų, suteiktų konsultacijų, dalyvautų 
darbo grupių skaičius, vnt. 

Pagrindinės priemonės: Užtikrinti mokslinius tyrimus, materialinę ir ūkio bazę, skatinti mokslininkų 
bendradarbiavimą ir mokslinių publikacijų leidybą.  
Programa yra tęstinė. Programos vykdytojai yra visi LSTC mokslo darbuotojai, tyrėjai, doktorantai. 
Programai įgyvendinti skirti 35,2 etato. 
 
Programos koordinatorius: Sandra Krutulienė, mokslinė sekretorė, tel. (8~5) 2113774, 
moksline.sekretore@lstc.lt 
 

 

 
 
 

mailto:moksline.sekretore@lstc.lt
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3 lentelė. 2020-2022-ųjų metų programos tikslai, uždaviniai, priemonės ir asignavimai (tūkst. eurų) 
 

Tikslo, 
uždavinio, 
priemonės 

kodas 

Tikslo, uždavinio, priemonės pavadinimas 

2020-ųjų metų asignavimai Numatomi 2021-ųjų metų 
asignavimai 

Numatomi 2022-ųjų metų 
asignavimai 

iš viso 

iš jų 

iš viso 

iš jų 

iš viso 

iš jų 
išlaidoms 

turtui 
įsigyti 

išlaidoms 
turtui 
įsigyti 

išlaidoms 
turtui 
įsigyti iš viso 

iš jų darbo 
užmo-
kesčiui 

iš viso 
iš jų darbo 

užmo-
kesčiui 

iš viso 
iš jų darbo 

užmo-
kesčiui 

1 2 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

01 Tikslas: Vykdyti Lietuvos socialinės ekonominės 
raidos mokslinius tyrimus 771 771 584 0 790 790 592 0 790 790 592 0 

01-01 

UŽDAVINYS: Užtikrinti aukšto lygio 
fundamentinių ir taikomųjų žmogaus 
socialinės raidos, socialinės gerovės, 
demografinių  procesų ir gyventojų politikos, 
užimtumo ir darbo rinkos, etnosocialinių 
tyrimų plėtrą ir sklaidą akademinei 
bendruomenei 

771 771 584  790 790 592  790 790 592  

01-01 PRIEMONĖ: Užtikrinti žmogaus socialinės 
raidos tyrimus bei materialinę ir ūkio bazę 225 225 170  225 225 190  225 225 190  

01-02 PRIEMONĖ: Užtikrinti socialinės gerovės 
tyrimus bei materialinę ir ūkio bazę  171 171 134  185 185 132  185 185 132  

01-03 
PRIEMONĖ: Užtikrinti  demografinių procesų ir 
gyventojų politikos tyrimus  bei materialinę ir 
ūkio bazę 

155 155 120  160 160 120  160 160 120  

01-04 PRIEMONĖ: Užtikrinti  užimtumo ir darbo 
rinkos tyrimus  bei materialinę ir ūkio bazę 140 140 110  140 140 100  140 140 100  

01-05 PRIEMONĖ: Užtikrinti  etnosocialinių procesų 
tyrimus bei materialinę ir ūkio bazę 80 80 50  80 80 50  80 80 50  

 1. Iš viso Lietuvos Respublikos valstybės 
biudžetas  771 771 584  790 790 592  790 790 592  

 iš jo:  
1.1. bendrojo finansavimo lėšos             

 1.2. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės 
finansinės paramos lėšos             

 1.3. tikslinės paskirties lėšos ir pajamų įmokos 29 29 10  29 29 10  29 29 10  
 2. Kiti šaltiniai (Europos Sąjungos finansinė 

parama projektams įgyvendinti ir kitos teisėtai 
gautos lėšos) 

            

 Iš viso programai finansuoti (1+2) 800 800 594 0 819 819 602 0 819 819 602 0 
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4 lentelė. Programos tikslai, uždaviniai, vertinimo kriterijai ir jų reikšmės 

Vertinimo 
kriterijaus kodas 

Tikslų, uždavinių, vertinimo kriterijų pavadinimai ir 
mato vienetai 

Vertinimo kriterijų reikšmės Susijęs 
strateginio 
planavimo 

dokumentas  
2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 

 1 Tikslas – vykdyti Lietuvos socialinės ekonominės 
raidos mokslinius tyrimus      

R-01-01-01-01 Parengtų mokslo publikacijų skaičius, vnt. 58 45 46 46  
R-01-01-01-02 Pranešimų mokslo renginiuose skaičius, vnt. 101 47 49 49  
R-01-01-01-03 Parengtų aukščiausios kvalifikacijos mokslininkų 

(doktorantų) skaičius  2 3 3 3  

P-01-01-01-01 1 tikslo 1 Programos uždavinys: Užtikrinti aukšto 
lygio fundamentinių ir taikomųjų žmogaus 
socialinės raidos, socialinės gerovės, demografinių  
procesų ir gyventojų politikos, užimtumo ir darbo 
rinkos, etnosocialinių tyrimų plėtrą ir sklaidą 
akademinei bendruomenei 

     

P-01-01-01-01-01 Monografijų, mokslo studijų skaičius, vnt. 2 2 2 2  
P-01-01-01-01-02 Mokslo straipsnių mokslo leidiniuose skaičius, vnt. 56 43 44 44  
P-01-01-01-01-03 Pranešimų konferencijose ir kituose mokslo 

renginiuose skaičius, vnt. 101 47 49 49  

P-01-01-01-02 1 tikslo 2 Programos uždavinys: Rengti 
aukščiausios kvalifikacijos mokslininkus      

P-01-01-01-02-01 Doktorantų skaičius, vnt. 24 12 12 12  
P-01-01-01-02-02 Mokslo darbuotojų su mokslo laipsniais procentas 

nuo visų mokslo darbuotojų, proc. 86 76 76 76  

P-01-01-01-03 1 tikslo 3 Programos uždavinys: Mokslinių tyrimų 
rezultatų sklaida valstybės institucijoms      

P-01-01-01-03-01 Parengtų viešosios politikos tobulinimo 
rekomendacijų, suteiktų konsultacijų, dalyvautų 
darbo grupių skaičius, vnt. 

36 17 17 17  
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IV SKYRIUS 
ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI IR VALDYMO IŠLAIDOS 

 
Informacija apie Lietuvos socialinių tyrimų centro žmogiškuosius išteklius ir asignavimus jiems 

išlaikyti pateikiama 5 lentelėje. 
 

5 lentelė. Informacija apie Lietuvos socialinių tyrimų centro žmogiškuosius išteklius, asignavimus jiems išlaikyti ir 
valdymo išlaidas (tūkst. eurų) 

Eil. 
Nr. 

In
st

itu
ci

jo
s  

ar
 įs

ta
ig

os
 

pa
va

di
ni

m
as

 
2020 metai 2021 metai 2022 metai 

Pareigybių 
skaičius 

Iš
la

id
os

 d
ar

bo
 u

žm
ok

es
či

ui
 

V
al

dy
m

o 
iš

la
id

os
* 

Pareigybių 
skaičius 

Iš
la

id
os

 d
ar

bo
 u

žm
ok

es
či

ui
 

V
al

dy
m

o 
iš

la
id

os
* 

Pareigybių 
skaičius 

Iš
la

id
os

 d
ar

bo
 u

žm
ok

es
či

ui
 

V
al

dy
m

o 
iš

la
id

os
* 

iš
 v

is
o 

iš
 jų

 v
al

st
yb

ės
 

ta
rn

au
to

ja
i 

iš
 v

is
o 

iš
 jų

 v
al

st
yb

ės
 

ta
rn

au
to

ja
i 

iš
 v

is
o 

iš
 jų

 v
al

st
yb

ės
 

ta
rn

au
to

ja
i 

1. LSTC 65 0 594  73 0 602  73 0 602   
             

Iš viso  65 0 594  73 0 602  73 0 602  
* Valdymo išlaidos skaičiuojamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. 
184 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacijos patvirtinimo“. 
Informacija teikiama apie asignavimų valdytojus, kurie nurodyti minėto įsakymo 2 priede. 

 

 

Strateginio plano rengimo metu LSTC dirba 59 darbuotojai, 6 iš jų užima 2 pareigybes. Iš viso Centre yra 
65 pareigybės. LSTC strateginį planą įgyvendina ir įprastines veiklas vykdo  46 mokslo darbuotojai, iš jų 39 mokslo 
daktarai. LSTC strateginio plano rengimo metu studijavo 22 doktorantai, 20 sociologijos mokslo krypties 1 
ekonomikos mokslo krypties doktorantas ir 1 eksternas. 

Įgyvendinant numatyto LSTC strateginio tikslo programą, Centre dirba Lietuvoje ir užsienyje parengti, 
aukštą kvalifikaciją turintys mokslo darbuotojai. LSTC mokslininkai dalyvauja tarptautiniuose ir nacionaliniuose 
projektuose (dalyvauta ir dalyvaujama 6-osios ir 7-osios bendrųjų programų projektuose, ESF projektuose bei 
kituose Europos Komisijos iniciatyvos projektuose), bendradarbiauja su kitų šalių moksliniais centrais ir įvairiomis 
tarptautinėmis organizacijomis, rengia doktorantus, dirba įvairiose grupėse ir komisijose, rengiant šalies reformų 
projektus, atstovauja šalį Europos Komisijos profesiniuose tinkluose (užimtumo, jaunimo politikos, kolektyvinių 
darbo santykių ir kt.), Europos Tarybos (ECRI) komisijoje. LSTC darbuotojai pagal galimybes dalyvauja 
tarptautiniuose mokslininkų mainuose. Tenka pastebėti, kad lėšų trūkumas iš dalies riboja turimo potencialo plėtrą. 

2020 m. Centre yra 65 pareigybės, o iki 2021 m. planuojama pareigybių padidės iki 73 (žr. 6 lentelę). 
6 lentelė. Centro pareigybių skaičiaus ir išlaidų darbo užmokesčiui kitimas 2020-2022 m. 

 2020 2021 2022 
Pareigybių skaičius, vnt. 65 73 73 
Išlaidos darbo užmokesčiui, tūkst. eurų 594 602 602 
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2020 m. LSTC dirba 1 vadovas darbo užmokestis planuojama sudarys 48,5 tūkst. Eur arba 8,9 proc. nuo 

specialistų ir kitų darbuotojų išlaidų darbo užmokesčiui, kurios bus 545,5 tūkst. Eur (žr. 4 pav.). 

4 pav. LSTC 2020-ųjų metų pareigybių skaičiaus ir išlaidų darbo užmokesčiui pasiskirstymas pagal pareigybių grupes 

 

 
 
 
 
 

48,5

3

545,5

62

Išlaidų darbo užmokesčiui pasiskirstymas (tūkst.
Eur.)

Pareigybių skaičius (vnt.)

Vadovas ir pavaduotojai Specialistai ir kiti



 
 
 

V SKYRIUS 
VEIKLOS EFEKTYVUMO DIDINIMO KRYPTYS 

 
Informacija dėl veiklos efektyvumo didinimo pateikiama 7 lentelėje. 

 
7 lentelė. Veiklos efektyvumo didinimo kryptys 

 
  

Bendrosios veiklos 
sritis Planuojami atlikti darbai Laukiamas rezultatas Įgyvendinimo 

terminas 
Mokslinių tyrimų 
tarpdiscipliniškumo 
ir atitikimo 
visuomenės 
poreikiams 
didinimas 

Numatoma: 
• sudaryti palankias sąlygas ir skatinti 
tarpdisciplininį bendradarbiavimą tarp 
Centro padalinių (įvairaus formato LSTC 
mokslo renginių rengimas, metodiniai 
seminarai ir pan.); 
• sudarant ilgalaikes bendradarbiavimo 
sutartis stiprinti bendradarbiavimą su 
socialiniais partneriais, nacionalinės, 
regioninės bei vietos valdžios 
institucijomis; 
• skatinti LSTC mokslininkų įsitraukimą 
į bendrus tyrimus ir kitą akademinę 
veiklą bendradarbiaujant su kitomis 
Lietuvos ir užsienio mokslo ir studijų 
institucijomis. 

Įgyvendinant numatytas veiklas 
bus orientuojamasi į 
tarpdisciplininių, į visuomenės 
poreikius labiau orientuotų 
tyrimų įgyvendinimą, bendrus 
mokslo projektus, konferencijas, 
seminarus; bus efektyviau 
panaudojami žmogiškieji 
ištekliai, didės mokslo rezultatų 
nauda ir sklaida visuomenėje. 

2020-2022 m. 

Mokslinių tyrimų 
tarptautiškumo 
didinimas 

Numatoma: 
• skatinti LSTC mokslininkus rengti 
aukšto lygio tarptautines mokslo 
publikacijas; 
• skatinti LSTC mokslininkus įsitraukti į 
tarptautinius tyrimų tinklus, mokslo 
projektus ir tarptautines profesines ir 
mokslo vadybos institucijas; 
• stiprinti LSTC leidžiamų mokslo 
leidinių tarptautinį matomumą. 

Įgyvendinus numatytas veiklas 
bus prisidėta ne tik prie LSTC, 
bet ir prie visos Lietuvos mokslo 
tarptautinės sklaidos, tuo pačiu 
didės mokslo rezultatų nauda ir 
sklaida tarptautinei akademinei 
bendruomenei ir visuomenei. 

2020-2022 m. 

LSTC informacinės 
sistemos ir 
komunikacijos 
plėtra 

Numatoma: 
• gerinti LSTC struktūrų veiklos 
efektyvumą, plečiant bei tobulinant 
bendrą informacinę sistemą, Centro 
išorinių ir vidinių dokumentų valdymą; 
• pilnai atnaujinti kompiuterinę ir 
programinę įrangą; 
• gerinti LSTC informacinę komunikaciją 
Lietuvoje ir užsienyje. 

Įgyvendinus numatytas veiklas 
LSTC dokumentų bei 
informacijos valdymas taps 
efektyvesnis; Centro žinomumas 
bei informacijos sklaida padidės. 

2020-2022 m. 

Centro personalo ir 
buhalterijos skyrių 
veiklos 
optimizavimas 
dalyvaujant 
bendrųjų funkcijų 
konsolidavimo 
procese 

Numatoma LSTC bendrųjų funkcijų 
įgyvendinimui ir koordinavimui įdarbinti 
vieną specialistą, kuris įgyvendins ryšių 
kanalų sukūrimą  tarp skirtingų 
infrastruktūrų, sklandų buhalterinės 
apskaitos, personalo valdymo duomenų 
perdavimą ir jų apsaugą nuo kibernetinių 
grėsmių. 

Tikėtina, jog LSTC dalyvavimas  
bendrųjų funkcijų konsolidavimo 
procese leis padidinti personalo ir 
buhalterijos funkcijų efektyvumą 
ir biudžeto lėšų sutaupymą. 

2020 m. 
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VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS 
 

2020-2022 metai 
 

Pavadinimas Kodas 
Lietuvos socialinių tyrimų centras 90.900.2802 
Strateginis tikslas – Lietuvos socialinės ekonominės raidos mokslinių tyrimų 
bei taikomosios veiklos plėtra ir sklaida bei aukščiausios kvalifikacijos  
mokslininkų rengimas (kodas – 01)  

01 

Programa – Lietuvos socialinės ekonominės raidos mokslinių tyrimų bei 
taikomosios veiklos plėtra ir sklaida (kodas – 01. 01) 

01.01 

Vertinimo kriterijus – Mokslinių publikacijų skaičius, tenkantis vienam 
norminiam etatui E-01-01 

 
1. Apibrėžimas Suprantamas iš kriterijaus formuluotės 
2. Ar tai naujas vertinimo kriterijus Ne, taikomas nuo 2018 m. 
3. Pasirinkimo pagrindimas Kriterijus susietas su mokslo įstaigų išorinio 

vertinimo sistema ir leidžia vertinti kiekybinį 
mokslininkų aktyvumą ir produktyvumą 

4. Skaičiavimo metodas  �
𝑀𝑀𝑀𝑀
𝐸𝐸
� 

Šioje formulėje: 
Mp – LSTC mokslo publikacijų skaičius n-taisiais 
metais. 
E – norminių etatų skaičius LSTC n-taisiais metais 

5. Duomenų šaltinis LSTC padalinių ir individualios ataskaitos, eLABA 
6. Duomenų auditas Centro administracija 
7. Skaičiavimo reguliarumas Metinis 
8. Už vertinimo kriterijų atsakingas 

kontaktinis asmuo 
Sandra Krutulienė, mokslinė sekretorė, 
moksline.sekretore@lstc.lt, tel. (8 5) 210 2071 

9. Kita informacija apie vertinimo 
kriterijaus patikimumą 

– 

 
  

mailto:moksline.sekretore@lstc.lt
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VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS 
 

2020-2022 metai 
 

Pavadinimas Kodas 
Lietuvos socialinių tyrimų centras 90.900.2802 
Strateginis tikslas – Lietuvos socialinės ekonominės raidos mokslinių tyrimų 
bei taikomosios veiklos plėtra ir sklaida bei aukščiausios kvalifikacijos  
mokslininkų rengimas (kodas – 01)  

01 

Programa – Lietuvos socialinės ekonominės raidos mokslinių tyrimų bei 
taikomosios veiklos plėtra ir sklaida (kodas – 01. 01) 

01.01 

Vertinimo kriterijus – Pranešimų mokslo renginiuose skaičius, tenkantis 
vienam norminiam etatui E-01-02 

 
1. Apibrėžimas Pranešimas mokslo renginyje – Pranešimas 

nacionalinėje ir/ar tarptautinėje konferencijoje, 
kongrese, forume, seminare. 

2. Ar tai naujas vertinimo kriterijus Ne, taikomas nuo 2018 m. 
3. Pasirinkimo pagrindimas Kriterijus leidžia vertinti mokslinių tyrimų sklaidą 

nacionalinėje ir tarptautinėje mokslo erdvėje, parodo 
mokslininkų aktyvumą, produktyvumą 

4. Skaičiavimo metodas  �
𝑀𝑀𝑀𝑀
𝐸𝐸
� 

Šioje formulėje: 
Mp – LSTC mokslo darbuotojų mokslo renginiuose 
skaitytų pranešimų skaičius n-taisiais metais. 
E – norminių etatų skaičius LSTC n-taisiais metais 

5. Duomenų šaltinis LSTC padalinių ir individualios ataskaitos 
6. Duomenų auditas Centro administracija 
7. Skaičiavimo reguliarumas Metinis 
8. Už vertinimo kriterijų atsakingas 

kontaktinis asmuo 
Sandra Krutulienė, mokslinė sekretorė, 
moksline.sekretore@lstc.lt, tel. (8 5) 210 2071 

9. Kita informacija apie vertinimo 
kriterijaus patikimumą 

– 

 

mailto:moksline.sekretore@lstc.lt
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VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS 
 

2020-2022 metai 
 

Pavadinimas Kodas 
Lietuvos socialinių tyrimų centras 90.900.2802 
Strateginis tikslas – Lietuvos socialinės ekonominės raidos mokslinių tyrimų 
bei taikomosios veiklos plėtra ir sklaida bei aukščiausios kvalifikacijos  
mokslininkų rengimas (kodas – 01)  

01 

Programa – Lietuvos socialinės ekonominės raidos mokslinių tyrimų bei 
taikomosios veiklos plėtra ir sklaida (kodas – 01. 01) 

01.01 

Vertinimo kriterijus – Programos vykdymo efektyvumas vykdant mokslinių 
tyrimų rezultatų sklaidą valstybės institucijoms  E-01-03 

 

1. Apibrėžimas Programos vykdymo efektyvumas vykdant mokslinių 
tyrimų rezultatų sklaidą valstybės institucijoms – 
mokslo darbuotojų, teikusių rekomendacijas, 
konsultacijas dėl viešosios politikos tobulinimo, 
dalyvavusių darbo grupėse ir pan. dalis bendrame 
mokslo darbuotojų skaičiuje. 

2. Ar tai naujas vertinimo kriterijus Ne 
3. Pasirinkimo pagrindimas Kriterijus susietas su Lietuvos Respublikos 

vyriausybės patvirtintomis Centro veiklomis.  

4. Skaičiavimo metodas  Procentais 

�
𝑅𝑅
𝑀𝑀𝑀𝑀

∗ 100%� 
Šioje formulėje: 
R – LSTC mokslo darbuotojų, teikusių 
rekomendacijas, konsultacijas dėl viešosios politikos 
tobulinimo, dalyvavusių darbo grupėse ir pan. 
skaičius n-taisiais metais. 
Md – LSTC bendras mokslo darbuotojų skaičius 
LSTC n-taisiais metais 

5. Duomenų šaltinis LSTC padalinių ir individualios ataskaitos 
6. Duomenų auditas Centro administracija 
7. Skaičiavimo reguliarumas Metinis 
8. Už vertinimo kriterijų atsakingas 

kontaktinis asmuo 
Sandra Krutulienė, mokslinė sekretorė, 
moksline.sekretore@lstc.lt, tel. (8 5) 210 2071 

9. Kita informacija apie vertinimo 
kriterijaus patikimumą 

– 

 
 
 
  

mailto:moksline.sekretore@lstc.lt
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VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS 
 

2020-2022 metai 
 

Pavadinimas Kodas 
Lietuvos socialinių tyrimų centras 90.900.2802 
Strateginis tikslas – Lietuvos socialinės ekonominės raidos mokslinių tyrimų 
bei taikomosios veiklos plėtra ir sklaida bei aukščiausios kvalifikacijos  
mokslininkų rengimas (kodas – 01)  

01 

Programa – Lietuvos socialinės ekonominės raidos mokslinių tyrimų bei 
taikomosios veiklos plėtra ir sklaida (kodas – 01. 01) 

01.01 

Programos tikslas – vykdyti Lietuvos socialinės ekonominės raidos 
mokslinius tyrimus. 

 

Vertinimo kriterijus – Parengtų mokslo publikacijų skaičius, vnt 
 R-01-01-01-01 

 
1. Apibrėžimas Mokslo publikacijos – tai mokslo publikacijos 

recenzuojamuose periodiniuose, tęstiniuose, 
vienkartiniuose ir kt. leidiniuose. 

2. Ar tai naujas vertinimo kriterijus Ne, taikomas nuo 2018 m. 
3. Pasirinkimo pagrindimas Kriterijus susietas su mokslo įstaigų išorinio 

vertinimo sistema 
4. Skaičiavimo metodas  Vienetais 
5. Duomenų šaltinis LSTC padalinių ir individualios ataskaitos, eLABA 
6. Duomenų auditas Centro administracija 
7. Skaičiavimo reguliarumas Metinis 
8. Už vertinimo kriterijų atsakingas 

kontaktinis asmuo 
Sandra Krutulienė, mokslinė sekretorė, 
moksline.sekretore@lstc.lt, tel. (8 5) 210 2071 

9. Kita informacija apie vertinimo 
kriterijaus patikimumą 

– 

 
  

mailto:moksline.sekretore@lstc.lt
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VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS 
 

2020-2022 metai 
 

Pavadinimas Kodas 
Lietuvos socialinių tyrimų centras 90.900.2802 
Strateginis tikslas – Lietuvos socialinės ekonominės raidos mokslinių tyrimų 
bei taikomosios veiklos plėtra ir sklaida bei aukščiausios kvalifikacijos  
mokslininkų rengimas (kodas – 01)  

01 

Programa – Lietuvos socialinės ekonominės raidos mokslinių tyrimų bei 
taikomosios veiklos plėtra ir sklaida (kodas – 01. 01) 

01.01 

Programos tikslas – vykdyti Lietuvos socialinės ekonominės raidos 
mokslinius tyrimus. 

 

Vertinimo kriterijus – Pranešimų mokslo renginiuose skaičius, vnt. R-01-01-01-02 
 
1. Apibrėžimas Pranešimų mokslo renginiuose skaičius – LSTC 

mokslo darbuotojų skaitytų pranešimų nacionalinėse 
ir tarptautinėse konferencijose, kongresuose, 
forumuose, seminaruose ir kt. mokslo renginiuose 
skaičius  

2. Ar tai naujas vertinimo kriterijus Ne, taikomas nuo 2018 m. 
3. Pasirinkimo pagrindimas Kriterijus susietas su mokslo įstaigų išorinio 

vertinimo sistema, parodo mokslo darbuotojų 
mokslingumą, produktyvumą ir mokslo tyrimų 
rezultatų sklaidos lygį. 

4. Skaičiavimo metodas  Vienetais 
5. Duomenų šaltinis LSTC padalinių ir individualios ataskaitos 
6. Duomenų auditas Centro administracija 
7. Skaičiavimo reguliarumas Metinis 
8. Už vertinimo kriterijų atsakingas 

kontaktinis asmuo 
Sandra Krutulienė, mokslinė sekretorė, 
moksline.sekretore@lstc.lt, tel. (8 5) 210 2071 

9. Kita informacija apie vertinimo 
kriterijaus patikimumą 

– 

 
  

mailto:moksline.sekretore@lstc.lt
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VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS 
 

2020-2022 metai 
 

Pavadinimas Kodas 
Lietuvos socialinių tyrimų centras 90.900.2802 
Strateginis tikslas – Lietuvos socialinės ekonominės raidos mokslinių tyrimų 
bei taikomosios veiklos plėtra ir sklaida bei aukščiausios kvalifikacijos  
mokslininkų rengimas (kodas – 01)  

01 

Programa – Lietuvos socialinės ekonominės raidos mokslinių tyrimų bei 
taikomosios veiklos plėtra ir sklaida (kodas – 01. 01) 

01.01 

Programos tikslas – vykdyti Lietuvos socialinės ekonominės raidos 
mokslinius tyrimus. 

 

Vertinimo kriterijus – Parengtų aukščiausios kvalifikacijos mokslininkų 
(doktorantų) skaičius  R-01-01-01-03 

 
1. Apibrėžimas Paruoštų aukščiausios kvalifikacijos mokslininkų 

skaičius  - trečiosios pakopos (doktorantūros) studijas 
baigusių doktorantų skaičius  

2. Ar tai naujas vertinimo kriterijus Ne, taikomas nuo 2018 m. 
3. Pasirinkimo pagrindimas Šis vertinimo kriterijus rodo Centro gebėjimą sėkmingai 

parengti studentus, kurių studijas finansuoja valstybė ir, 
atitinkamai, matuoja valstybės lėšų panaudojimo 
efektyvumą.  

4. Skaičiavimo metodas  Studijas baigusių doktorantų skaičius per metus 
5. Duomenų šaltinis LSTC duomenys, student registras 
6. Duomenų auditas Centro administracija 
7. Skaičiavimo reguliarumas Metinis 
8. Už vertinimo kriterijų atsakingas 

kontaktinis asmuo 
Sandra Krutulienė, mokslinė sekretorė, 
moksline.sekretore@lstc.lt, tel. (8 5) 210 2071 

9. Kita informacija apie vertinimo 
kriterijaus patikimumą 

– 

 

mailto:moksline.sekretore@lstc.lt
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VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS 
 

2020-2022 metai 
 

Pavadinimas Kodas 
Lietuvos socialinių tyrimų centras 90.900.2802 
Strateginis tikslas – Lietuvos socialinės ekonominės raidos mokslinių tyrimų 
bei taikomosios veiklos plėtra ir sklaida bei aukščiausios kvalifikacijos  
mokslininkų rengimas (kodas – 01)  

01 

Programa – Lietuvos socialinės ekonominės raidos mokslinių tyrimų bei 
taikomosios veiklos plėtra ir sklaida (kodas – 01. 01) 

01.01 

Programos tikslas – vykdyti Lietuvos socialinės ekonominės raidos 
mokslinius tyrimus. 
Programos uždaviniai: Užtikrinti aukšto lygio fundamentinių ir taikomųjų 
žmogaus socialinės raidos, socialinės gerovės, demografinių  procesų ir 
gyventojų politikos, užimtumo ir darbo rinkos, etnosocialinių tyrimų plėtrą ir 
sklaidą 

 

Vertinimo kriterijus – Monografijų, mokslo studijų skaičius, vnt. P-01-01-01-01-01 
 
1. Apibrėžimas Suprantamas iš kriterijaus formuluotės 
2. Ar tai naujas vertinimo kriterijus Ne, taikomas nuo 2018 m. 
3. Pasirinkimo pagrindimas Kriterijus susietas su mokslo įstaigų išorinio 

vertinimo sistema, rodo LSTC personalo 
mokslingumą, mokslo darbuotojų produktyvumą. 

4. Skaičiavimo metodas  Vienetai 
5. Duomenų šaltinis LSTC padalinių ir individualios ataskaitos 
6. Duomenų auditas Centro administracija 
7. Skaičiavimo reguliarumas Metinis 
8. Už vertinimo kriterijų atsakingas 

kontaktinis asmuo 
Sandra Krutulienė, mokslinė sekretorė, 
moksline.sekretore@lstc.lt, tel. (8 5) 210 2071 

9. Kita informacija apie vertinimo 
kriterijaus patikimumą 

– 

 
 

  

mailto:moksline.sekretore@lstc.lt
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VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS 
 

2020-2022 metai 
 

Pavadinimas Kodas 
Lietuvos socialinių tyrimų centras 90.900.2802 
Strateginis tikslas – Lietuvos socialinės ekonominės raidos mokslinių tyrimų 
bei taikomosios veiklos plėtra ir sklaida bei aukščiausios kvalifikacijos  
mokslininkų rengimas (kodas – 01)  

01 

Programa – Lietuvos socialinės ekonominės raidos mokslinių tyrimų bei 
taikomosios veiklos plėtra ir sklaida (kodas – 01. 01) 

01.01 

Programos tikslas – vykdyti Lietuvos socialinės ekonominės raidos 
mokslinius tyrimus. 
Programos uždaviniai: Užtikrinti aukšto lygio fundamentinių ir taikomųjų 
žmogaus socialinės raidos, socialinės gerovės, demografinių  procesų ir 
gyventojų politikos, užimtumo ir darbo rinkos, etnosocialinių tyrimų plėtrą ir 
sklaidą 

 

Vertinimo kriterijus – Mokslo straipsnių mokslo leidiniuose skaičius, vnt. P-01-01-01-01-02 
 
1. Apibrėžimas Mokslo straipsnių mokslo leidiniuose – tai mokslo 

publikacijos recenzuojamuose periodiniuose, 
tęstiniuose, vienkartiniuose leidiniuose ir kituose 
mokslo leidiniuose. 

2. Ar tai naujas vertinimo kriterijus Ne, taikomas nuo 2018 m. 
3. Pasirinkimo pagrindimas Kriterijus susietas su mokslo įstaigų išorinio 

vertinimo sistema, leidžia įvertinti Centro 
mokslininkų mokslingumą (kiekybinis mokslo 
darbuotojų ir tyrėjų aktyvumas, produktyvumas) 

4. Skaičiavimo metodas  Vienetai 
5. Duomenų šaltinis LSTC padalinių ir individualios ataskaitos, eLABA 
6. Duomenų auditas Centro administracija 
7. Skaičiavimo reguliarumas Metinis 
8. Už vertinimo kriterijų atsakingas 

kontaktinis asmuo 
Sandra Krutulienė, mokslinė sekretorė, 
moksline.sekretore@lstc.lt, tel. (8 5) 210 2071 

9. Kita informacija apie vertinimo 
kriterijaus patikimumą 

– 

 
  

mailto:moksline.sekretore@lstc.lt


25 
 

VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS 
 

2020-2022 metai 
 

Pavadinimas Kodas 
Lietuvos socialinių tyrimų centras 90.900.2802 
Strateginis tikslas – Lietuvos socialinės ekonominės raidos mokslinių tyrimų 
bei taikomosios veiklos plėtra ir sklaida bei aukščiausios kvalifikacijos  
mokslininkų rengimas (kodas – 01)  

01 

Programa – Lietuvos socialinės ekonominės raidos mokslinių tyrimų bei 
taikomosios veiklos plėtra ir sklaida (kodas – 01. 01) 

01.01 

Programos tikslas – vykdyti Lietuvos socialinės ekonominės raidos 
mokslinius tyrimus. 
Programos uždaviniai: Užtikrinti aukšto lygio fundamentinių ir taikomųjų 
žmogaus socialinės raidos, socialinės gerovės, demografinių  procesų ir 
gyventojų politikos, užimtumo ir darbo rinkos, etnosocialinių tyrimų plėtrą ir 
sklaidą 

 

Vertinimo kriterijus – Pranešimų konferencijose ir kituose mokslo 
renginiuose skaičius, vnt. P-01-01-01-01-03 

 
1. Apibrėžimas Pranešimai konferencijose ir kituose mokslo 

renginiuose - pranešimai nacionalinėse ir 
tarptautinėse konferencijose, kongresuose, 
forumuose, seminaruose ir kt. mokslo renginiuose  

2. Ar tai naujas vertinimo kriterijus Ne, taikomas nuo 2018 m. 
3. Pasirinkimo pagrindimas Kriterijus susietas su mokslo įstaigų išorinio 

vertinimo sistema, parodo mokslo darbuotojų 
mokslingumą, produktyvumą ir mokslo tyrimų 
rezultatų sklaidos lygį. 

4. Skaičiavimo metodas  Vienetai 
5. Duomenų šaltinis LSTC padalinių ir individualios ataskaitos 
6. Duomenų auditas Centro administracija 
7. Skaičiavimo reguliarumas Metinis 
8. Už vertinimo kriterijų atsakingas 

kontaktinis asmuo 
Sandra Krutulienė, mokslinė sekretorė, 
moksline.sekretore@lstc.lt, tel. (8 5) 210 2071 

9. Kita informacija apie vertinimo 
kriterijaus patikimumą 

– 
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VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS 
 

2020-2022 metai 
 

Pavadinimas Kodas 
Lietuvos socialinių tyrimų centras 90.900.2802 
Strateginis tikslas – Lietuvos socialinės ekonominės raidos mokslinių tyrimų 
bei taikomosios veiklos plėtra ir sklaida bei aukščiausios kvalifikacijos  
mokslininkų rengimas (kodas – 01)  

01 

Programa – Lietuvos socialinės ekonominės raidos mokslinių tyrimų bei 
taikomosios veiklos plėtra ir sklaida (kodas – 01. 01) 

01.01 

Programos tikslas – vykdyti Lietuvos socialinės ekonominės raidos 
mokslinius tyrimus. 
Programos uždaviniai: Rengti aukščiausios kvalifikacijos mokslininkus 

 

Vertinimo kriterijus – Doktorantų skaičius, vnt. P-01-01-01-02-01 
 
1. Apibrėžimas Suprantamas iš kriterijaus formuluotės. 
2. Ar tai naujas vertinimo kriterijus Ne, taikomas nuo 2018 m. 
3. Pasirinkimo pagrindimas Šis vertinimo kriterijus rodo Centro gebėjimą 

sėkmingai pritraukti trečios studijų pakopos 
studentus. 

4. Skaičiavimo metodas  Centre studijuojančių doktorantų skaičius 
5. Duomenų šaltinis Studentų registro, LSTC duomenys 
6. Duomenų auditas Centro administracija 
7. Skaičiavimo reguliarumas Metinis 
8. Už vertinimo kriterijų atsakingas 

kontaktinis asmuo 
Sandra Krutulienė, mokslinė sekretorė, 
moksline.sekretore@lstc.lt, tel. (8 5) 210 2071 

9. Kita informacija apie vertinimo 
kriterijaus patikimumą 

– 
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VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS 
 

2020-2022 metai 
 

Pavadinimas Kodas 
Lietuvos socialinių tyrimų centras 90.900.2802 
Strateginis tikslas – Lietuvos socialinės ekonominės raidos mokslinių tyrimų 
bei taikomosios veiklos plėtra ir sklaida bei aukščiausios kvalifikacijos  
mokslininkų rengimas (kodas – 01)  

01 

Programa – Lietuvos socialinės ekonominės raidos mokslinių tyrimų bei 
taikomosios veiklos plėtra ir sklaida (kodas – 01. 01) 

01.01 

Programos tikslas – vykdyti Lietuvos socialinės ekonominės raidos 
mokslinius tyrimus. 
Programos uždaviniai: Rengti aukščiausios kvalifikacijos mokslininkus 

 

Vertinimo kriterijus – Mokslo darbuotojų su mokslo laipsniais procentas nuo visų 
mokslo darbuotojų, proc. 

P-01-01-01-02-02 

 
1. Apibrėžimas Suprantamas iš kriterijaus formuluotės. 
2. Ar tai naujas vertinimo kriterijus Ne, taikomas nuo 2018 m. 
3. Pasirinkimo pagrindimas Vertinimo kriterijus rodo Centro mokslininkų 

profesinio pasirengimo lygį, suponuoja aukštą 
mokslinių tyrimų ir studijų kokybę. 

4. Skaičiavimo metodas  
�
𝐷𝐷𝐷𝐷𝑀𝑀
𝑀𝑀𝑀𝑀

∗ 100%� 
Šioje formulėje: 
Md- Mokslo darbuotojai 
Dmd – Mokslo darbuotojai, turintys daktaro laipsnį 

5. Duomenų šaltinis LSTC duomenys, Pedagogų registro duomenys 
6. Duomenų auditas Centro administracija 
7. Skaičiavimo reguliarumas Metinis 
8. Už vertinimo kriterijų atsakingas 

kontaktinis asmuo 
Sandra Krutulienė, mokslinė sekretorė, 
moksline.sekretore@lstc.lt, tel. (8 5) 210 2071 

9. Kita informacija apie vertinimo 
kriterijaus patikimumą 

– 
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VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS 
 

2020-2022 metai 
 

Pavadinimas Kodas 
Lietuvos socialinių tyrimų centras 90.900.2802 
Strateginis tikslas – Lietuvos socialinės ekonominės raidos mokslinių tyrimų 
bei taikomosios veiklos plėtra ir sklaida bei aukščiausios kvalifikacijos  
mokslininkų rengimas (kodas – 01)  

01 

Programa – Lietuvos socialinės ekonominės raidos mokslinių tyrimų bei 
taikomosios veiklos plėtra ir sklaida (kodas – 01. 01) 

01.01 

Programos tikslas – vykdyti Lietuvos socialinės ekonominės raidos 
mokslinius tyrimus. 
Programos uždaviniai: Mokslinių tyrimų rezultatų sklaida valstybės 
institucijoms 

 

Vertinimo kriterijus – Parengtų viešosios politikos tobulinimo rekomendacijų, 
suteiktų konsultacijų, dalyvautų darbo grupių skaičius, vnt. P-01-01-01-03-01 

 
1. Apibrėžimas Suprantamas iš kriterijaus formuluotės. 
2. Ar tai naujas vertinimo kriterijus Ne 
3. Pasirinkimo pagrindimas Kriterijus susietas su Lietuvos Respublikos 

vyriausybės patvirtintomis Centro veiklomis 
4. Skaičiavimo metodas  Vienetai 
5. Duomenų šaltinis LSTC padalinių ir individualios ataskaitos 
6. Duomenų auditas Centro administracija 
7. Skaičiavimo reguliarumas Metinis 
8. Už vertinimo kriterijų atsakingas 

kontaktinis asmuo 
Sandra Krutulienė, mokslinė sekretorė, 
moksline.sekretore@lstc.lt, tel. (8 5) 210 2071 

9. Kita informacija apie vertinimo 
kriterijaus patikimumą 

– 

 
–––––––––––––––––––– 
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